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Anotace 

 

 Žák uplatňuje své znalosti pohádek v testu, označí správnou 

odpověď. Vyhledává informace o známých českých hercích, kteří 

ztvárnili hlavní role v uvedených filmech. 

Autor Mgr. Jana Voráčková 

Jazyk 

 

  Čeština  

 

Očekávaný výstup 

Snaží se uplatňovat znalosti pohádek, dokáže přiřadit literární 

předlohu k filmu, snaží se využít knihovnu, internet k získání 

informací o ději a hlavním hrdinovi. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky s lehkou retardací 

 

Klíčová slova 

 

 Pohádky, film, hlavní hrdina, test, herci. 

 

Druh učebního materiálu Pracovní list, test 

Druh interaktivity 
 

Aktivita, test 

Cílová skupina 

 

Žák 

 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 

Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 

materiálu 

 

10. 5. 2013 

 

 



TEST  „POHÁ DKY a  film“  
1. Dokážeš k filmové pohádce vybrat správnou literární předlohu, pohádku, 

podle které byl film natočený? Označ správnou odpověď. Pokud si nevíš 

rady, navštiv školní nebo městskou knihovnu a pohádku si přečti. 

 

 

„Byl jednou jeden král“                                                            

a) Sůl nad stříbro 

b) Sůl nad zlato                                                            

c) Sůl nad diamanty                                   

 

„Jak se budí princezny“ 

a) Maková panenka 

b) O Sněhurce 

c) Šípková Růženka 

 

„Nesmrtelná teta“ 

a) Sláva a bohatství 

b) Rozum a štěstí 

c) Rozum a láska 

 

„O statečném kováři“ 

a) Neohrožený Lukáš 

b) Neohrožený Ctirad 

c) Neohrožený Mikeš 

 

 



„Princ a Večernice“ 

a) O větříku, sluníčku a měsíčku 

b) O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku 

c) O Slunci, Měsíci a Větru 

 

„S čerty nejsou žerty“ 

a) Čertův švagr 

b) Čertův bratr 

c) Čertův syn 

 

 

 

 

2. Vyhledej na internetu a doplň: 

Kteří herci ztvárnili role Petra, čerta Vraníka a Lucifera v pohádce „S čerty 

nejsou žerty“ ?   

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Která herečka hrála hlavní roli v pohádce „Princ a Večernice“,  znáš ji i 

z jiných pohádek? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Kterou pohádku jsi naposledy četl/četla? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 



 

4. Čteš raději knihy nebo časopisy? Jaké? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

1.„Byl jednou jeden král“ 

b) Sůl nad zlato 

 „Jak se budí princezny“ 

c) Šípková Růženka 

„Nesmrtelná teta“ 

b) Rozum a štěstí 

 „O statečném kováři“ 

c) Neohrožený Mikeš 

„Princ a Večernice“ 

b) O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku 

 „S čerty nejsou žerty“ 

a) Čertův švagr 

 

2.„S čerty nejsou žerty“ 

Petr – Vladimír Dlouhý 

čert Vraník – Ondřej Vetchý 

Lucifer – Karel Heřmánek 

 

„Princ a Večernice“ 

Večernice – Libuše Šafránková (Tři oříšky pro Popelku, Třetí princ, Sůl nad 

zlato,…) 
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